
 

 
 
 
 

2014-09-18 
 
 
 
 

 
 
 
 

Sid 1(2) 

 

 

Postadress www.koms.se Plusgiro 60 70 01 - 5 Bibliotek 
Teatergatan 3 akademien@koms.se Bankgiro 308 - 9257 Amiralitetstorget 7 
111 48 Stockholm library@koms.se Organisationsnummer 371 30 Karlskrona 
+46 (0)8 664 70 18  83 50 00 – 45 53 +46 (0)455 259 91 

 
 

Ordinarie sammanträde 

Kungl. Örlogsmannasällskapets ledamöter kallas till ordinarie sammanträde i 
Göteborg.  

Sammanträdet äger rum tisdagen den 28 oktober 2014 med början klockan 

1730 (observera ändrat datum) i Sjöräddningssällskapets lokaler i Långedrag 
(Talattagatan 24. Spårvagn 11, hållplats: Långedrag)  

 Ärenden 

 Stadgeenliga förhandlingar  

 Seminarium med fördjupning av diskussionen om sjöfartsfrågorna i 
form av en intern ”tankesmedja” med rubriken "Handelsflottan - Ör-
logsflottan nödvändiga samarbetspartner?" Syftet är att skapa en 
gemensam kunskapsbas om en säker folkförsörjning vid sjötranspor-
ter inom ramen för flaggstatsproblematik, möjligheter och svårighe-
ter för staten samt relationen mellan och samarbetet örlogsflottan – 
handelsflottan vid olika krisscenarion. Tanken är att i panelen ha fö-
reträdare för rederinäringen, marinen, Kbv, Lst, Gbg Hamn och 
SjöV.  

 
 Gemensam middag i Sjöräddningssällskapets lokaler kuvertpris 150 

kronor för KÖMS ledamöter – fiskrätt, vin och kaffe.   

 

Bindande anmälan om deltagande i sammanträde och middagen till akademi-
ens sekreterare Bo Rask senast den 24 oktober klockan 12.00 
 

secretary@koms.se eller via mobiltelefon på nummer 0766 - 323883 
 

KOMMANDE SAMMANTRÄDE 

Nästa sammanträde äger rum i Stockholm i Kastellet i Stockholm torsdagen 
den 11 december klockan 1730. Programmet är en marin diskussion med an-
ledning av att Försvarsmakten insänder sitt underlag till kommande försvarsbe-
slut till regeringen.  

HÖGTIDSSAMMANTRÄDE OCH SEMINARIUM 

Årets högtidssammanträde genomförs som tidigare meddelats i Karlskrona den 
17 november mellan klockan 1730 – 2400. Sammanträdet föregås av ett semi-
narium tidigare under dagen (prel. mellan klockan 10-13) med temat ”Svensk 
framtida ubåts- och ytfartygsutveckling”). Seminariet arrangeras av veten-
skapsgren III (Maritim teknik) och ledamöter tillhörande vetenskapsgrenen 
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ombeddes kontakta ansvariga inom styrelsen (Bo Berg och Håkan Nilsson) för 
att kunna bidra till genomförandet. 

ADRESSER 

Anmäl eventuella förändringar av postadress och e-postadress till sekreteraren.  

Varmt välkomna, 

 
 
Bo Rask 
Akademiens sekreterare 


